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ન-1 અકં મા ંલખો.  ( ૧૫૧ થી ૨૦૦ ) 

ન-2  ઘ ડયા –૬થી ૧૦ 

ન-3 સરવાળા કરો. 
 1) સાદંીપની કલુના બી  ધોરણમા ં
      તો કલુમા ંકેટલા છોકરાઓ ભણ ેછે 
 

 

 2) બગીચામા ં42 લો હતા. િશયાળો બસેતા બી  
                હવ ેબગીચામા ંકલુ કટેલા લો થયા
  

 3) ખશુી પાસ ે38 બગંડીઓ છે અન ેહતેવીએ તને ેબી  
                તો ખશુી પાસ ેકટેલી બગંડીઓ થઇ 
 

ન-4 બાદબાકી કરો. 
 1) એક તળાવમા ં23 દડેકા હતા તમેાંથી 
                 તો હવ ેતળાવમા ંકેટલા દડેકા બાકી ર ા 
 

 

 2) જંગલમા ં47 સહ હતા તમેાથંી 15 
                 તો હવ ેજંગલમા ંકેટલા સહ બાકી ર ા
  

 

 3) િવરાટ ે84 રન બના યા અન ેરોિહત ે
                 અન ેકટેલા રન વધાર ેરન બના યા 
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સાદંીપની કલુના બી  ધોરણમા ં30 છોકરાઓ અન ે35 છોકરીઓ ભણ ેછે.  
તો કલુમા ંકેટલા છોકરાઓ ભણ ેછે ? 

િશયાળો બસેતા બી  20 લો આ યા.  
હવ ેબગીચામા ંકલુ કટેલા લો થયા. 

બગંડીઓ છે અન ેહતેવીએ તને ેબી  12 બગંડીઓ આપી  
તો ખશુી પાસ ેકટેલી બગંડીઓ થઇ ? 

દડેકા હતા તમેાંથી 13 દડેકા તળાવમાથંી બહાર ચા યા ગયા. 
તો હવ ેતળાવમા ંકેટલા દડેકા બાકી ર ા ? 

15 સહન ે ાણીસં ાહલયમા મકૂી દવેામા ંઆ યા. 
તો હવ ેજંગલમા ંકેટલા સહ બાકી ર ા. 

રન બના યા અન ેરોિહત ે96 રન બના યા. કોણ ેવધાર ેરન બના યા ? 
અન ેકટેલા રન વધાર ેરન બના યા ? 
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Q-1 �к����� ��	���
� ����. 

 Ex-   bird-birds 

 1. Ball- 

 2. Apple- 

 3. Chocolate – 

 4. Dog- 

 5. Pencil – 

 6. Kite- 

 7. Car- 

 8. Tree- 

 9. Flower- 

Q-2 Let’s write  a / an 

 Ex- a tub 

 1. _____ball 

 2. _____hill 

 3. _____tab 

 4. _____owl 

 5. _____bat 

 6. _____ant 

 7. _____apple 

 8. _____mango 

 9. _____orange 

 10. _____dog 

Q-3 spelling  ���� ��� �� ��
 �х�

Q-3 spelling �х�  

at ag 
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�х�.  

am ap 
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=1. ખાલીજ યાપૂરો. 

1) કાગડાનોરંગ---------- છે.   

2) ગાયઆપણને -------- આપેછે.  

3) માછલીઓ ---------- તરેછે.  

4) વાંદરા-------- ઉપરરહેછે. 

=2  સુચનામુજબલખો. 

1) કાળા રંગની ણ વ તુના નામ લખો. 

2) સફેદ રંગની ણ વ તુના નામ લખો. 

3) ટેશનરીની દુકાનમાં મળતી ણ વ તુના

4) ફરસાણની દુકાનમાં મળતી ણ વ તુના

5) વાદળી રંગની ણ વ તુના નામ લખો. 

6) લાલ રંગના ણ ફળના નામ લખો. 

7) લીલા રંગના શાકભા ના નામ લખો. 

8) આકાશમાં ઊડતા વાહનોના નામ લખો.

9) ખાટાં ફળોના નામ લખો. 

10) આઈસ ીમની દુકાનમાં મળતી વ તુના 

 =3 ફળ , શાકભા  તથા વ તુને અલગ તારવો

 (કેળાં , દડો , મફળ , ટમેટાં , કેરી , ટેબલ

  ફળ   શાકભા

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

===========================================

    5) મને -------- બહુભાવેછે

    6) હોળી ------ નોત

    7) ટમેટાંનોરંગ--------

તુના નામ લખો. 

તુના નામ લખો. 

 

 

. 

 નામ લખો. 

તારવો 

ટેબલ , ભ ડો ,ગુવાર , ચમચી ,કપડાં ,ગાજર , પપૈયંુ ) 

શાકભા   વ તુ 

 

=========================== 

હુભાવેછે. 

તહેવારછે. 

-------- હોયછે. 
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=4  નીચે આપેલ પશુ-પ ીના અવાજ લખો

 1. ગાય     

 4. િબલાડી    

 7. ગધેડો     

 10. બકરી 

=5  નીચેઆપેલફકરોવાંચી નનોના જવાબ લખો 

એક મોટંુ જંગલ હતંુ.જંગલનો રા  સહ

પણ મ  આવી ગઈ હતી.કશંુ કરવાનંુ ન

સહ ઘરડો થઈ ગયો. તે િશકાર કરીને

દવસ િશયાળે જોયંુ કે દૂરથી એક સસલો

1. એક મોટંુ શંુ હતંુ ? 

2. જંગલનો રા  કોણ હતો? 

3. સહ બાકી વધેલંુ કોને આપતો હતો?

4. સહ કેવો થઈ ગયો? 

5. એક દવસ િશયાળે શંુ જોયંુ? 

=6   તમારી શાળા  િવશે  સાત લાઈન લખો.
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ખો. 

 2. કૂતરો     3. 

 5. મોર     6. 

 8. કોયલ     9. 

કરોવાંચી નનોના જવાબ લખો . 

જંગલનો રા  સહ હતો. તે િશકાર કરે ભરપેટ જમે અને બાકી વ યંુ હોય

નહ તો પણ જમવાનંુ મળી ય. 

રીને ખાવા જેટલી શ કત જ ન હોતી. સહ અને િશયાળ ણ

સલો આવતો હતો. 

? 

. 
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3. કાગડો 

6. કબૂતર 

9. કાબર 

હોય એ એક િશયાળ ખાય . િશયાળને 

ણ–ચાર દવસથી ભૂ યાં હતાં. એક 
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 = 5 नीचे दए गए वण पर सेदो–दो श द िलखो 

य= ---------------    ------------------

र= ---------------    ------------------  

ल = ---------------    ------------------ 

व= ---------------    ------------------ 

श = ---------------    ------------------ 

ष= ---------------    ------------------  

स = ---------------    ------------------ 

ह= ---------------    ------------------ 

= ---------------    ------------------ 

= ---------------    ------------------ 

= ---------------    ------------------ 

= ---------------    ------------------ 

ॠ= ---------------    ------------------ 

 = 6 १से ३०तक िगनती अंक श द म िलखो

 = 7  हाथी के बारे म पाँच –छह लाईन िलखो
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दो श द िलखो  

------------------ 

तक िगनती अंक श द म िलखो 

छह लाईन िलखो 
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